
Το στιχάριο ή στοιχάριον είναι άμφιο, κληρικών κοινό και για τους τρεις βαθμούς 
της ιεροσύνης στην Ορθόδοξη Εκκλησία που περιβάλλονται κατά την διάρκεια 
τέλεσης ιερουργίας ως πρώτο και εσώτατο άμφιο. Οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι 
φέρουν κατά κανόνα λευκό ενώ οι διάκονοι ποικίλου χρώματος με βραχύτερες 
χειρίδες (μανίκαι).

Σημασία:

Είναι ποδήρης χιτώνας με φαρδιά μανίκια. Φοριέται εσωτερικά. Το χρώμα του είναι 
συνήθως λευκό, σύμβολο της αγνότητας και της πνευματικής χαράς. Συμβολίζει 
επίσης τη φωτεινή περιβολή των Αγγέλων, το φως του Θεού, τη σάρκα του Χριστού 
και το καθαρό και αμόλυντο της ιερατικής τάξης. Εάν έχει κόκκινο χρώμα, σημαίνει 
το πάθος του Χριστού και ότι ο ενανθρωπήσας Λόγος έχυσε για το λαό του το αίμα 
του. Οι «ποταμοί» που υπάρχουν μόνον στο αρχιερατικό στιχάριο δηλώνουν τα 
χαρίσματα της διδασκαλίας, ακόμη δε και τους κρουνούς του αίματος του Χριστού.

Εγκυκλοπαιδικά:

Κατά την ένδυση του στιχαρίου και των άλλων αμφίων λέγεται ο στίχος: 
«Αγαλλιάσσεται η ψυχή μου επί τω Κυρίω· ενέδυσε γαρ με ιμάτιον σωτηρίου, και 
χιτώνα ευφροσύνης περιέβαλέ με· ως νυμφίω περιέθηκέ μοι μίτραν, και ως νύμφην 
κατεκόσμησέ με κόσμω· πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. 
Αμήν».

Ετυμολογία:

Από το αρχαιο ρημα 

Στειχω και στιχω ή και στιχάομαι, το τελευταιο απανταται  στον Ομηρο και τους 
επικους ποιητές ἐστιχόωντο: (*στίξ, στείχω):—παρελευνω σε στιχους ή γραμμες, 
ειδικά επι στρατιωτων. 

Η γραφή στοιχάριον δεν είναι δυνατον να ετυμολογηθει γιατι οι ομορριζες λεξεις 
είναι ουσιαστικα ή επιθετα που σημαινουν αλλα πραγματα: πχ. Στοιχειον, 
στοιχειώδης, στοιχας, στοιχήσω. Μαλλον θα πρέπει να μην χρησιμοποιειται.

Ρημα στοιχοω δεν υπαρχει και το ρ. στοιχιζω σημανει μπαινω στη γραμμη 

αλλα δεν κινουμαι πβλ. Το παραγγελμα "στοιχηθήτε!" 

Ακολουθει η κατά εκκλησιαν ερμηνεια: 

στιχάριο
Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013
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ΝΙΚ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ 

Hermann Adalbert Daniel

Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus: Ecclesiae orientalis

Ιταλικά tunica di sacerdote 

Αγγλικά priest's tunic

Γαλλικά tunique de prêtre

Ξενόγλωσσα
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